
أعد قال ما ذكور ؟ إناث وإل ذكور ) إيش) لهم الله (( أعد وإناث ذكور
جللانب تغليللب علللى ذلللك ) فدل) لهم الله (( أعدقال:  ولهن لهم الله

ننقوله:  في أن كما الذكورية إإ نن ((  إمني إل سس مم سل إت ا نمتا إل سسسس مم سل ) تقللديم) نوا
جاء لما لكن عاقل فيه يمتري ل أمر وهذا الذكور شرف على يدل الذكور
اا فطرة المقلوب القبيح الخبيث الغرب أجللل مللن النساء يقدم وصار ودين

تبعه الخبيث الغرب هذا جاء لما الرجال على وتشريفهن بهن الفتنة إثارة
كانوا حتى الرجال على النساء يقدمون وصاروا ناعق كل يتبعون .. الذين

للرجللال سلليدات أنهللن يعنللي السلليدات كلمللة إل النساء على يطلقون ل
المللادة فعبللدوا فطرهم قلب قد تعالى الله لن والوضاع الحقائق فقلبوا

المسلللمين علللى ويجللب هذه تصرفاتهم في تصرفهم وكذلك خالقها دون
حللتى غيللره فللي ول هللذا في ل الكفرة أولئك مغالطات من والتنبه الحذر
شلليء كل فيه الله بين قد لله والحمد ودينهم أمرهم من بينة على يكونوا

نن (( إمني إل سس مم سل إت ا نمتا إل سس مم سل نن نوا إنني إم سؤ مم سل إت نوا ننتا إم سؤ مم سل في ) السلم) نوا
للله النسلان يستسلللم أن به يراد أو يشمل لنه الظاهرة الجوارح أعمال
اا الظللاهر الستسلللم هللذا بأذنه بعينه برجليه بيديه بلسانه بجوارحه ظاهر
اا يسللمى  ؟ تقولللون ؟ايللش توفيللق يللا يسمى غيللر مللن يقللع وقللد إسلللم

تعللالى: الللله قللال اليمللان ضللعيف ملن وقلد المنافق من يقع قد المؤمن
إت نل نقتا مب ((  نرا سع نل ننتا ا نم سل آ سم مق مناوا نل إم سؤ سن مت إك نل ملاوا نو ننتا مقاو سم نل سسسس نمسستا نأ نل نو

إل مخ سد من ني نمتا إلي سم إف ي ا مك إب ملسساو مرتبتلله السلللم هللذا]14: )[الحجللرات) مق
اا المؤمن من يقع لنه ؟ ليش اليمان دون ضللعيف ومن المنافق ومن حق

نن((  الظللاهرة بللالجوارح تعللالى لللله استسلللم لنلله اليمللان إنني إم سؤ مم سل نوا
إت ننتا إم سؤ مم سل اا تعللالى لللله الستسلللم ) هذا) نوا بللالله باليمللان وذلللك باطنلل

إلى بحاجة ولسنا وشره خيره والقدر الخر واليوم ورسله وكتبه وملئكته
حيللن وسلم عليه الله صلى النبي ؟ من فسره أن بعد لليمان أحد تفسير
وكتبسسه وملكئكته بتالله تؤمن ( أن" قال:  اليمتان متا"  جبريل سأله

هللذه  وتفاصيل) وشره خنيره بتالقدر وتؤمن الخر والنياوم ورسله
اا عليها تكلمنا قد الجملة هللو اليمللان اذن ، بسطه موضع هذا وليس مرار

اا لله الستسلم أكملوا وهو به اليمان يجب بما النسان يؤمن بحيث باطن
اليمللان لن السلللم مللن أعلى اليمان ، آخره إلى وملئكته بالله اليمان
صلللح إذا لنلله مسلم يكون أن لبد مؤمن فكل عكس ول السلم يستلزم
( ألوالسلم:  الصلة عليه النبي قال كما العضاء صلحت ؟ ايش القلب
وهسس ي أل كلسسه الجسسسد صسسلح صسسلحت إذا مضعة الجسد ف ي وإن
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عليلله الرسللول بقول ويحتج المعاصي يعمل الناس بعض ولكن)  القلب
مللع صللل الللله اتقي أخي يا قلت  إذا) هتاهنتا ( التقاوى والسلم الصلة

ذلللك أشللبه ومللا الغيبللة اتللرك الله اتق اللحية حلق دع الله اتقي الجماعة
 ؟ الرحمن عبد يا ترد كيف هاهنا التقوى لك يقول

....الجوارح صلحت القلب صلح اذا لكن القلب في التقوى : نعم الطالب
البللاطن اتقى لو يعني هاهنا ما لتقى هاهنا ما اتقى لو نقول : نعم الشيخ
صسسلحت ( إذايقللول:  وسلللم عليه الله صلى الرسول لن الظاهر لتقى
والشرع والعرف اللغة في والمعروف شرطية جملة المر  فجعل) صلح

. الشرط تحقق إذا ؟ متى المشروط فيها يتحقق الشرطية الجملة أن
بسسه يشسسرك أن يغفسسر ل الله إن(  تعالى بقوله يحتج : بعضهم الطالب
؟ عليه نرد )) فكيف يشتاء لمن ذلك دون متا ويغفر
الشللرك دون تعمللله الذي الذنب هذه أن معك نحن صحيح : نقول الشيخ
بللل أحللد لكللل ذلللك دون ما ويغفر يقل لم الله ولكن الله يغفره لن قابل
؟ له يغفر أن الله شاء ممن أنت أنك تشهد ) فهل) يشتاء (( لمن:  قال

اا نقول إيش ثللابت المعاصللي علللى الوعيللد أن والصل خطأ على فأنت إذ
فالصللل الوعللد بمقتضى ووقوعه المشيئة تحت رفعه لن الصل هو هذا

. هذا في له حجة فل واضح ثبوته
نن (( إمني إل سس مم سل إت ا نمتا إل سس مم سل نن نوا إنني إم سؤ مم سل إت نوا ننتا إم سؤ مم سل ) ) نوا

نن((  شللرحها المؤلف: مللا يقول  إتني إن نقتا سل إت نوا نتستا إن نقتا سل يهللديه ) الللله) نوا
وقت انتهى له ويغفر يهديه الله يقول إن عليه " كان المطنيعتات"  يقول

نن(( :  يقلللول لكلللن الهدايلللة إتني إن نقسسستا سل يقلللول: أن عليللله ) كلللان) نوا
المطيعللات أنهللا معروفللة والقانتللات ويصللل ؟ ل ) وال) (( والمطنيعنين

نن((  نعم واضح إتني إن نقتا سل يفهللم كمللا الطاعللة مطلق ليس هو ) القنوت) نوا
قللوله لللذلك ويللدل وسللكون وذل بللدوام الطاعللة ولكنه المؤلف كلم من

مظاوا:  تعالى إف نحتا نل ى ((  إت نع ناوا نل نص إة ال نصسسل نط ى نوال سسسس ماو سل ممسساوا ا مقاو نو
إه نلسس نن إل إتني إن ؟ بمللاذا أمللروا اليللة هللذه نزلللت ولمللا]238: )[البقللرة) نقسستا

فعلل مجلرد ليلس القنلوت أن عللى هذا فدل الكلم عن ونهوا بالسكوت
نن(( :  وقللوله ودوام وخضللوع ذل مللع طاعللة فهللي الطاعللة إتني إن نقسستا سل نوا

إت نتتا إن نقتا سل والسلم اليمان معه القانت لن سبقه مما أعلى ) القنوت) نوا
سن:  تعالى الله قال كما نم نأ ناو ((  تت مه إن نء نقتا ننسستا إل آ سنيسس نل ددا ال إج دمسستا نسسستا إكئ نقتا نو

مر نذ سح نة ني نر إخ مجاوا ال سر ني نة نو نم سح إه نر بب سل نر سل مق إاو ي نه نت سس نن ني إذي نلس نن ا ممساو نل سع ني
نن إذي نل نن ل نوا مماو نل سع    ]9: )[الزمر) ني
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نن((  إتني إن نقتا سل إت نوا نتتا إن نقتا سل نن نوا إقني إد نصتا إت نوال نقتا إد نصتا اليمللان ) فللي) نوال
بمللا الخبللار الصللدق معنللى فللي الصل هذا يطابق بما الخبار هو الصدق
لنلله صللدق هللذا تشتغل المروحة هذه إن لك أقول أن مثل الواقع يطابق
يكللن لللم تشللتغل ل المروحللة هللذه إن قلللت ولللو الواقع يطابق بما إخبار
اا فقللط القللول في هو هل الصدق ولكن الواقع يخالف بما إخبار لنه صدق

يكللون الخيللر الجللواب ؟ والعقيللدة والعمللل القللول فللي الصدق يكون أو
فللي وجللل عز لله الخل ص صادق النسان يكون بأن العقيدة في الصدق

ويكللون الشرع به جاء لما مطابقة تكون بحيث للعقيدة صادق أعماله كل
اا إل يقول بأل القوال في كذلك الصدق نيتا عليلله المللر كللان ولو صدق  ))

نهتا يي نن نأ إذي نل مناوا ا نم مناوا آ نن مكاو إمني ناوا إط نق سس إق سل نء إبتا ندا نه إه مش نلس ساو إل نلس نلسس ى نو نع
سم مك إس مف إو نأن إن نأ سي ند إل ناوا سل نن ا إبني نر سق نل نتيجللة إلللى وانظر]135: )[النساء) نوا

؟ إيش عن توفيق يا تخلفوا الذين الثلثة قصة في الصدق
المعركة : عن الطالب 
خلفوا الذين نعم المعركة : عن الشيخ 
 ؟ تبوك غزوة : عن الطالب 
فنقول الغزوة عن فنقول ؟ تخلفوا ماذا خطأ ل تبوك غزوة : عن الشيخ 

يأتون كانوا المنافقون بالصدق أخبروا جاءوا يعني أمرهم أرجئ أي خلفوا
إلللى سرائرهم ويكل لهم فيستغفر عذر لنا عذر لنا الله رسول يا ويقولوا

ا عليهلم الحكلم علن ؟ إيلش عن فخلفوا صدقوا هؤلء لكن الله حكلم بم
لقللال كللذلك كان لو الغزوة عن خلفوا أنهم المراد وليس المنافقين على

بللن ومرارة أمية بن وهلل مالك بن كعب وهم الثلثة هؤلء تخلفوا الذين
تكلللم مللن وأشللد والسلللم الصلللة عليلله الله رسول صدقوا هؤلء الربيع
لنله ماللك بلن كعلب الثلثللة هللؤلء ملن تكلم من وأفصح تكلم من وأبين
اا فتكلم عنه الله رضي أشبم اا كلم قصللته تراجعللوا أن بكللم ويحسن عجيب
؟ صدقهم نتيجة كان ماذا صدقوا هؤلء اليمان في تزيد الحقيقة في لنها
اا فيهم أنزل الله أن عليهللم والثنللاء مللدحهم في القيامة يوم إلى يتلى كتاب

نيتا كلهم : للناس الله قال حتى نعم نهتا ((  يي نن نأ إذي نلسس منسساوا ا نم مقسساوا آ نت نه ا نلسس ال
منسساوا مكاو نع نو نن نمسس إقني إد نصسستا : قلللال الخلللرون أملللا] 119: )[التوبلللة) ال

نن مفاو إل سح نني نسسس إه ((  نل سم إبسستال مكسس نذا نل سم إإ متسس سب نل نق سم ان إهسس سني نل مضسساوا إإ إر سع مت سم إل مهسس سن نع
مضاوا إر سع نأ سم نف مه سن سم نع مه نن تس إإ سج سم إر مه نوا سأ نمسس مم نو ننسس نه دء نج نزا نمسستا نجسس مناوا إب نكسستا

نن مباو إس سك فأرجسوا كذبوا هؤلء المرين بين الفرق شوف]95: )[التوبة) ني
إلى يهدي الصدق فإن بالصدق فعليك فرفعوا صدقوا وهؤلء بالله والعياذ
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الصللدق ويتحللرى يصللدق الرجللل يللزال ول الجنللة إلى يهدي البر وإن البر
اا الله عند يكتب حتى فللي نقللول والصللادقات الصادقين أن فالمهم صديق

فللي الصللدق ؟ العمللل فللي الصللدق كيف العمل وفي القول وفي اليمان
اا يكون أن العمل اء تعمل فل للباطن مطابق ول مصللانعة ول سللمعة ول ريا

ألللف جيبلله ملن أخللرج رجللل ذلللك مثال الدنيا من شيء لجل ول مجاملة
مللا النللاس يقللول أن أريللد فقللال يشللاهدون الناس لن بها فتصدق درهم
اا أكرم ولكللن صللادق لللله أنه فعله ظاهر وإيش ؟ فعله في صدق هل فلن

اا كلان بلل العكلس أمره حقيقة متابعلة العملال فلي الصلدق وملن كاذبل
للله النسلان محبللة صدق على دليل فإنها وسلم عليه الله صلى الرسول

سل ولرسللوله مق سن ((  سم إإ مت سن نن مك يبسساو إح نه مت نلسس إن ي ال معاو إب نت مم نفسستا مكسس سب إب سح مه مي نلسس ال
سر إف سغ ني سم نو مك سم نل مك نب مناو فللي العقيللدة في الصدق فصار]31: عمران )[آل) مذ
مللا سللميك ؟ الللله عبللد يللا الصللدق فللي الصل هو وما العمل وفي القول
لللك قللال طيللب ؟ الصل في الصدق هو إيش ؟ الصل في الصدق معنى

إن آخللر لللك وقللال طللالع الفجللر وإذا فنظللرت الفجللر طلع قد إنه إنسان
اا طالع هو فإذا فنظرت يطلع لم الفجر إيللش ؟ والكللذب الصللدق هو ما إذ
الصدق؟ معنى

...: الطالب
الصللدق أن ذكرنا طيب الصدق هو هذا الواقع يطابق بما :الخبار الشيخ 

الخل ص العقيدة في الصدق ، العمل وفي القول وفي العقيدة في يكون
اا يعتقده ما يكون أن وهو وجل عز لله الصللدق ، الشرع به جاء لما مطابق
إن" واحد يقول نفسك على كان ولو الواقع يطابق بما الخبار القول في

له قال تنجو فعلت ما فقل أحد وسألك جريمة فعلت " إذامنجتاة الكذب
وقللدر كللذبت إذا أنللت الخيللر ؟ أصح " أيهماأنج ى الصدق لكن" الثاني

فللإن عللوقبت أنللك وقللدر صللدقت إذا لكن وخيمة العاقبة فإن نجوت أنك
اا يكون أن العمل في الصدق حميدة العاقبة فللي البللاطن فللي لمللا مطابق
. والباطن الظاهر يتطابق بحيث القلب

 ؟...: الطالب
. الكذب في كان : إذا الشيخ

...: أنجى الطالب
. الوقت انتهى لنه هذا على نقف ، صحيح مرتين أنجاني نعم : أي الشيخ 

نن (( إمني إل سس مم سل إت ا نمتا إل سس مم سل نن نوا إنني إم سؤ مم سل إت نوا ننسستا إم سؤ مم سل نن نوا إتني إن نقسستا سل نوا
إت نتتا إن نقتا سل . آخره ) إلى) نوا
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الشرع يوافق ما يعتقد من ؟ المؤمنين وتعالى سبحانه الله يخاطب كيف
فللي الصللدق ، الصللدق مللن هللذا وصللفاته وأسمائه الله بآيات يتعلق فيما

.  الصادقات قلنا أظن القول
نن((  إري إب نصتا إت نوال نرا إب نصتا مللن عليلله يللترتب قللد الصللدق كان ) لما) نوال

نفسلله مللع ولسلليما بالصدق النسان إخبار لن يترتب ما النفس مجاهدة
صدقك على واصبر اصدق يقول كأنما يعني الصبر بذكر عاقبه صعب أمر

نن(( :  فقال إري إب نصتا إت نوال نرا إب نصتا ومنلله الحبللس اللغة في ) والصبر) نوال
اا قتل قولهم الكراهللة عللن النفللس حبللس الشللرع وفللي حبسا يعني صبر
مع تختلف ما عشان الوالد اسم عيسى منه والتضجر وجل عز الله لحكم

عيسى؟
سالم بن :عيسى الطالب
عيسى : وهذا الشيخ

للح :بن الطالب  صا
للح :بن الشيخ التسللخط عللن النفللس ؟حبللس ايللش الصللبر إن أقللول صللا

الحكللم يشللمل الله لحكم فقولنا هذا من بالكم خذوا الله لحكم والكراهة
الللتي الثلثللة الصللبر أنواع يشمل التعريف وهذا الشرعي والحكم الكوني
ثلثللة أو أقسللام ثلثللة الصللبر إن قللالوا حيللث العلللم أهللل عليهللا تكلللم

المؤلمللة الللله أقللدار على وصبر معصية عن وصبر طاعة على أنواع:صبر
يشللمل الللله لحكللم والكراهللة التسللخط عللن النفس حبس قلنا إذا فنحن

فللالكوني والشللرعي الكللوني الللله حكللم يقللول لنلله ل وإل الثلثة النواع
الللله طاعللة علللى بالصللبر يتعلق والشرعي الله أقدار على بالصبر يتعلق
صللبر لنله الصللبر أنلواع أعلللى هللو الللله طاعللة على الصبر معصيته وعن

المرتبة في دونه الله معصية عن والصبر وتعب وحركة عمل على النفس
اا فيه لن لكللن وجل عز لله معصية أنه أجل من تشتهيه عما للنفس حبس
إل فيلله مللا عمللل فيلله ما ؟ أسألكم الله طاعة على كالصبر عمل فيه هل

عن الله طاعة على الصبر يتميز فبهذا المحرم هذا عن النفس كف الكف
اا منهمللا كللل في لن معصيته عن الصبر علللى الصللبر لكللن للنفللس جهللاد

بعمللل نفللس تكليللف فيلله ليللس وهللذا بالعمل النفس تكليف فيه الطاعة
ولكننللا المرتبة في الول دون كان فلهذا الله معصية عن الكف فيه ولكن
الصللابرين باعتبار ل النوع نفس باعتبار المرتبة في الول دون نقول نحن
أكللثر الللله معصية على الصبر من المشقة من يعاني الصابرين بعض لن
ال أن فرضللنا فلللو كللذلك أليللس الللله طاعة على الصبر من يعاني مما رج
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ولكنلله شللديد بضللغط نعللم الفاحشللة فعللل إلى وتدعوه نفسه له تساوره
اا نفسه يجد يصلي عندما اء بدون مرتاح معانللاته أن لشللك مشللقة ول عنللا
بقطللع نللوع هللي حيللث من الصبر أنواع عن نتكلم نحن ولكننا أشد الولى
بحاله. يتعلق وما الصابر عن النظر

أنللواع أدنللى وهللذا المؤلمللة الللله أقدار على صبر فهو الثالث القسم أما 
فعلللك من ليس أمر على صبر به النسان فعل ل ما على صبر لنه الصبر

المعصللية وعللن الطاعللة علللى الصبر لكن ؟ كذلك أليس مقدورك من ول
ليللس أمر على صبر فهو بمقدوره ليست فإنها الله أقدار أما مقدوره من

المصللاب فللي السلف بعض قال ولذلك منه أدنى كان لهذا نعم بمقدورك
من صحيح " وهذاالبهتاكئم سلاو يسلاو أو الكرام صبر يصبر أن إمتا"

اا عظيمللة المصلليبة تكللون ثم ماله أو أهله أو ببدنه يصب لم منا وبعللد جللد
الصلللة عليه النبي قال ولهذا شيء كأنها ما ينساها الزمن من مدة مضي

أمللا الصبر حقيقة  هذه) الول ى الصدمة عند الصبر ( إنمتا:  والسلم
حللتى بحياتهللا شؤونها من لها يحدث بما بأمر وتتلهى النفس تبرد ذلك بعد

اا كأن ول تتسلى  جرى شيئ
اا  عن وصبر الله طاعة على صبر ثلثة الصبر أنواع ؟ أنواعه كم الصبر إذ

. المؤلمة أقداره على وصبر معصيته
مللن أيللوب صللبر ؟ غانم والسلم الصلة عليه أيوب صبر في تقولون فما
 ؟ الصبر أنواع أي

؟ الثلثة : من الطالب
؟ هي : وايش الشيخ

الله. طاعة على :صبر الطالب
: بماذا الشيخ

 الله أقدار على صبر الحقيقة : في الطالب
الصبر باب من الضر من مسه ما على صبره الحقيقة ال نبغي : ما الشيخ

الفاحشللة فعللل عن يوسف صبر في ال خ تقول ما . طيب الله أقدرا على
 ؟ العزيز امرأة في

الله. معصية عن : صبر الطالب
فللي سللالم بللن عيسللى يللا تقول . ما طيب الله معصية عن : صبر الشيخ

 ؟ وأذيته السجن ألم من ناله ما على يوسف صبر
...: الطالب
على وصبر وتأذى وتألم سجن كونه لكن منه .انتهى... :كان الشيخ
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. المؤلمة الله : أقدار الطالب 
 ؟ الله طاعة على صبر ليوسف هل المؤلمة الله : أقدار الشيخ

)) فيللدل إلنيسسه يسسدعاونن ي ممتا إل ي أحب السجن رب(( ...:  الطالب
... هذا

ااا الشيخ مللن هللذا توحيللده وإلى الله عبادة إلى السجن لهل دعوته : أيض
تكللون وهكللذا الثلثللة الصبر أنواع حقه في فاجتمع الله طاعة على الصبر
صبر وسلم عليه الله صلى فالرسول نعم الله عباد من لكثير الصبر أنواع
اا طيللب كللثير شلليء وهللذا أقللداره وعلى معصيته وعن الله طاعة على إذ

عن النفس كف قلنا لننا واجب الصبر ؟ مستحب أو واجب هو هل الصبر
؟

...: الطالب
والكراهللة التسللخط عللن النفس حبس للصبر العام المعنى ، : ل الشيخ 

علللى الصللبر يشللمل الللذي الللله لحكللام الله لشريعة قلنا ما الله لحكام
اا فالصبر المؤلمة أقداره ((:  تعللالى الللله قللال كللثير أجللر وفيلله واجب إذ

نمتا نن نف ى إإ ناو نن مي مرو إب نصتا سم ال مه نر سج إر نأ سنيسس نغ بب إب نسسستا ولهللذا]10: )[الزمللر) إح
بعشسر الحسسنة  لسه آدم ابسن عمل ( كل الصوم في تعالى الله قال

اجتمع حقيقة الصوم  لن) به أجز ي وأنتا ل ي فإنه الصاوم إل أمثتالهتا
معصلليته عللن وصللبر الللله طاعللة علللى صللبر فهللو الثلثة الصبر أنواع فيه

فللي الثلثللة النللواع هذه لنا يحلل فهد فنسأل المؤلمة أقداره على وصبر
؟ الصوم

أمربه الله لن الله طاعة على : صبر الطالب
، الن الللى منك خلصنا ما اصبر هو به أمره الله لن تقول ما : لنه الشيخ

؟ لماذا الله طاعة على صبر
 به أمر الله :لن الطالب 

وصبر ، فصام به الرضا على نفسه وحبس الصوم على صبر : لنه الشيخ
الله معصية عن

...: الطالب
اا فاجتنبهللا كللثيره أشللياء يجتنب أن مأمور الصائم :ل، الشيخ عللن صللبر إذ
الله أقدار على  صبر الله معصية
...: الطالب

رمضان في السنة هذه صمت :أنت الشيخ 
...: الطالب
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اا والعطللش الجوع هذا من وتألمت وعطشت جعت لله :الحمد الشيخ  إذ
طاعللة علللى صللبر الثلثللة الصبر أنواع ففيه المؤلمة الله أقدار على صبر
(( الصسستابرين المؤلمة الله أقدار على وصبر الله معصية عن وصبر الله

. ) نعم) والصتابرات
؟ الله أقدار...:  الطالب
ومللراد الشللرعية بللالرادة متعلق الكونية بالرادة متعلق هو ما : ل الشيخ

اا تعالى لله اا وأما شرع اا يكون فإنما كون انتهللى ، فقط صام فيمن له مراد
. الن الوقت

 ؟...: الطالب
نقللص هللذا فللي " أقللولالطتاعتات عل ى صتابرين" نقص فيه : ل الشيخ

الللله أقللدار وعلللى المعاصللي وعللن الطاعللات عللن الصللابرين الصللواب
. المؤلمة
عللن والجللوارح التشكي عن واللسان الجزع عن النفس : حبس الطالب

الجيوب. وشق الخدود لطم
رحملله قللال ممللا أعللم عام الله لحكم الكراهة عن قلنا إننا :صحيح الشيخ

. الله
أنلا النسلان يقلول أن فأملا أسلبابه بوجللود إل ومرتبتهللا أجرها ينالها ل أو

الصلة عليه الرسول كان ولهذا المرتبة تلك ينال ل فإنه يصبر ل ثم صابر
قللال أنه عنه ثبت كما غيره من أكثر المؤلمة الله أقدار من يناله والسلم

كمللا بللالحمى يصللاب أنلله  يعنللي) السسرجلن ياوعك كمتا ياوعك ( إنه: 
أن أجل من والسلم الصلة عليه شدد الموت سياق وفي الرجلن يصاب

((:  قللال أعلهللا ينللال حللتى الصللابرين مرتبللة ، المرتبللة هللذه للله تتللم
نن إري إب نصتا إت نوال نرا إب نصتا  ))  نوال

نن إعني إش نختا سل نوا إت ((  نعتا إش نختا سل " هللذا  المتاواضعنين" المؤلف ) يقول) نوا
المستكبر المتعالى وضده المتطامن المتواضع الخاشع اليوم درس مبتدأ

اا فالخشوع ومللن اليمللان مراتب أعلى من هو وتواضع وخضوع تطامن إذ
فسللره الصلة في الخشوع منها مواضع له والخشوع القلب أحوال أكمل

اى قللال وبعضللهم الجللوارح على يتبين القلب في سكون بأنه الفقهاء معنلل
علللى أثللره ويظهر القلب في فهو الطراف خشوع منه يظهر النفس في

ال رأى أنه عنه الله رضي عمر عن يروى ولهذا الجوارح بلحيتلله يعبللث رج
روي " وقللد جسساوارحه لسسسكنت هذا قلب سكن لاوفقال"  يصلي وهو

اا فالخشوع عنه ضعف من فيه ما على عمر عن هو وإنما يصح ول مرفوع
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اى أو الجللوارح علللى أثللره يظهللر الللذي القلب سكون هو الصلة في معنلل
اا وهناك الطراف سكون منه يظهر النفس في يقوم بقية في خشوع أيض

مللا ومنه وجل عز لله متطامن متواضع وهو النسان يؤديها بأن الطاعات
علللى وانتصللر مكللة فتللح حيللن وسلللم عليه الله صلى الله لرسول حصل
وإنمللا المسللتكبر العللالي دخول يدخل لم والسلم الصلة عليه فإنه أهلها
اا وسلم عليه الله صلى رأسه مطأطئ دخل ومنه وتعالى تبارك لله خاضع
اا وهللو وذل بتطللامن النسان يؤديها حيث والعمرة الحج في الخشوع أيض

فللي أنللك فاعتقللد والحللج العمللرة في دخلت إذا فأنت الله يعبد أنه يعتقد
السلف ملع ولكننا تنتهي أن إلى لبيك اللهم لبيك تقول أن حين من عبادة

وبغيرهللا الحللرام بمحظللورات يتلبس النسان فتجد بهذا نشعر ل الشديد
اا الللله شللاء من إل أو الله يشاء إن إل المحرمات من يشللمل الخشللوع إذ

قلبلله فللي ليللس وتطامن وذل بتواضع النسان يؤديها بأن الطاعات جميع
العبللادة أثنللاء في الخشوع يكون أن بين هذا في فرق ول علو ول استكبار

اا العبادة فعل بعد أو إذا لكلن العبلادة فللي يخشلع ملن الناس من لن أيض
مللا درجللة نللال قللد وأنه مرتفع وأنه عالية درجة في نفسه رأى منها انتهى
أدى إذا له ينبغي فالنسان وبالعمل بالنفس العجاب من وهذا غيره نالها

رأوا ) إن) وجلسسة (( قلاوبهم:  وجللل عز الله قال كما يكون أن العبادة
  طمعوا الله فضل إلى رأوا وإن خافوا تقصيرهم إلى
نن(( إقني بد نصسسس نت مم سل نوا إت   نقتا بد نصسسس نت مم سل نن(( ) ) نوا إقني بد نصسسس نت مم سل ) يعنلللي) نوا

اا المللال بللذل هللي والصللدقة للصللدقة الباذلين وجللل عللز الللله إلللى تقربلل
كصللدقة التطللوعي البللذل ويشللمل الصللدقات أعلى فإنها الزكاة ويشمل
ملن هلذا كلل النفلس وعلللى الهل وعلى الضيف على وكالنفاق التطوع
مللن يللأكله ومللا الصللدقة مللن امرأتلله فم في النسان يجعله فما الصدقة
وقللد الصللدقة مللن فهللو وجللل عللز لله تبذله المال من شيء كل الصدقة

وجللل عز الله يرضي ما في لمالهم الباذلين من أعم المتصدقين إن يقال
( كل:  يقللول وسلللم عليه الله صلى الرسول لن خير كل فعل فيشمل

صسسدقة بسستالمعروف وأمسسر صسسدقة تهلنيلسسة وكسسل صسسدقة تسبنيحة
تعنيسسن صدقة الطريق عن الذى تمنيط صدقة المنكر عن ونه ي
صسسدقة متسستاعه علنيهسستا له ترفع أو علنيهتا تحمله دابته ف ي الرجل

الصسسلة إلسس ى تخطاوهسستا خطسساوة وبكسسل صسسدقة الطنيبسسة والكلمسسة
صللار العمللوم بهللذا أخللذنا  فللإذا) صسدقة أحسدكم بضسع وف ي صدقة

عللز لللله طاعللة مللن طاعة بأي قام من يشمل والمتصدقات المتصدقون
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الللذهن إلى يتبادر والمتصدقات المتصدقين أن المعروف من ولكنه وجل
: وقلللوله وجلللل علللز اللللله يرضلللي فيملللا لملللالهم البلللاذلون أنهلللم

نن(( إقني بد نصسس نت مم سل نوا إت   نقتا بد نصسس نت مم سل فللي التطويللل إلللى بنللا حاجللة ) ل) نوا
يتصللدق أن يجوز وهل به يتصدق أن للنسان ينبغي وما الصدقات تفسير

أن المهللم آخللر موضع له هذا فإن يجوز ل أو فقراء عائلته ويدع ماله بكل
 والمتصدقات المتصدقين على ؟ من على أثنى تعالى الله

نن(( :  قال  إمني إكئ نصتا إت نوال نمتا إكئ نصتا الصلليام وفللي بذل الصدقة ) في) نوال
نن((  إمساك إمني إكئ نصتا ، بالصلليام تعللالى لللله بالتعبد قاموا الذين ) هم) نوال

إلللى الفجللر طلللوع مللن المفطللرات عن بالمساك لله التعبد هو والصيام
هللو ما ومنه السلم أركان من ركن هو ما منه أنواع وهو الشمس غروب
مطلقة سنة هو ما ومنه مقيدة معينة سنة هو ما ومنه بركن وليس واجب
الللذي ؟ سالم يا السلم فروض من فرض هو الذي فالواجب أنواع أربعة

 ؟ السلم فروض من فرض هو
:رمضان الطالب
السلللم أركللان مللن ليللس الذي والواجب ، غيره في ما ، : وغيره الشيخ

 الرحمن عبد
:النذر الطالب
. نفسك على أوجبته الذي النذر غيره :و الشيخ

: القضاء الطالب
. السلم أركان من القضاء : ل الشيخ

...: الطالب
اا ل ، الكفارات كصيام : صح الشيخ مللا يمينه في النسان يحنث عندما أبد
. السبب فعل لكن يصوم أن نفسه على أوجب

؟ معين بوقت مقيدة سنة هو ما : ومنه الشيخ 
والخميس الثنين...:  الطالب
ل ، نعللم ومنلله عرفللة ويوم الحجة ذي وتسع وعاشوراء ومنه :نعم الشيخ
شللوال مللن الست ، المعين في تدخل أو ، المعين في تدخل ما أنها أظن

أن مثللل مطلللق هللو ما ومنه ، الشهر كل في كان إذا ؟ المعين في تدخل
اا تعالى لله النسان يصوم النسلان يصللوم أن يكللره أنلله إل اليام من يوم

اا جمعة يوم اا يصوم أن إما بل منفرد اا أو قبله يوم . بعده يوم
الكللل عللن وشللهواتهم ملذهللم عللن ممسللكون والصللائمات الصللائمون

الملذ فللي الساسلليات هللي هللذه لكللن ذلللك يتبللع وما والجماع والشرب
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( يدع الصللائم فللي القدسللي الحللديث : فللي وجللل عللز الللله قللال ولهذا
الصللبر فللي يدخل أل الصيام  ،) أجل ي من وشهاوته وشرابه طعتامه

 للصبر متضمن بنفسها مستقلة عبادة ولكنه بلى ؟
نن (( : الشيخ  إظني إف نحتا سل سم نوا مه نج مرو  الحرام ) من) مف

...: الطالب
 :أيهم الشيخ 

...: الطالب
نن((  ؟ الثلثلللة الصلللبر أنلللواع :فيهلللا الشللليخ إظني إف نحسستا سل سم نوا مهسس نج مرو مف

إت نظتا إف نحتا سل نن(() ) نوا إظني إف نحستا سل سم نوا مهسس نج مرو قللال ؟ شلليء أي ) عللن) مف
الزنللا عللن الفللرج حفظ تشمل جامعة كلمة " وهي الحرام " عن المؤلف
دون هللو الللذي المحرم العمل عن الفرج وحفظ النظر عن الفرج وحفظ

فقللال يحفللظ ل مللن أو الفللرج عنه يحفظ من وجل عز الله بين وقد الزنا
نن:  تعالى إذي نل نوا سم ((  سم مه إه إج مرو مف نن إل مظاو إف نل*  نحتا نلسس ى إإ سم نع إهسس إج نوا سز نأ

سو ست نمتا أ نك نل سم نم مه من نمتا سي سم نأ مه نن إإ مر نفس سنيسس نن نغ إمني ملساو إن*  نم نمس نغسس ى نف نت سب نء ا نرا نو
نك إل نك نذ إئ نل سو مأ مم نف نن مه مدو نعتا سل عنه يحفظ شيء فأعلى]7 :6)[المؤمنون) ا

بلذكر تعلللق إذا أنهللم إل دبللر أو قبللل فللي الفاحشللة فعل وهو الزنا الفرج
اا سمي عقللوبته اللللواط لن بللالله والعيللاذ الزنللا من أعظم واللواط لواط

الفاعلل كلان سلواء حلال بكلل القتل عقوبته الصح بل حال بكل العدام
اا اا يكون أن بشرط لكن محصن غير أو محصن اا أي مكلفلل ال بالغلل فللإذا عللاق
محصللنين يكونللا لم وإن قتلهما وجب بالغان عاقلن وهما بآخر ذكر تلوط
ومللن عنهمللا الللله رضللي الصللحابة ذلللك فللي اختلفللا ؟ يقتلن كيف ولكن

أعلللى من يلقيان وقيل المحصن كالزاني بالحجارة يرجمان فقيل بعدهما
بكللر أبللو فعللل كمللا بالنار يحرقان وقيل بالحجارة ويتبعان البلد في مكان
ال عنللده إن للله قللال لمللا خالد بن الوليد إلى كتب حين عنه الله رضي رج
اا عقوبته في مبالغة يحرقه أن أبو بكر إليه فكتب المرأة تنكح كما ينكح إذ

يحفظ أن يجب النظر كذلك الزنا هو الفرج عن يحفظ أن يكون ما أوجب
عليلله النللبي قللال ولهللذا جنسه مع الجنس حتى النظر عن فرجه النسان
الرجسسل ول المسسرأة عسساورة إل ى المرأة تنظر ( ل:  والسلم الصلة

وما الزوجة على إل النظر عن العورة حفظ  فيجب) الرجل عاورة إل ى
واللللواط الزنللا غيللر المحرمة الفعال عن الفرج حفظ كذلك يمينه ملكت

ال كالستمناء والنظر ويكللون السللرية بالعادة الناس عند يعرف ما وهو مث
اا الناث في ويكون الرجال في اا هذه ذلك يستعملن الناث حتى أيض أيضلل

11



يبتغي الذي النسان فإن للفرج حفظ فيها ليس لنه وذلك تحل ل محرمة
إن(( :  تعالى قوله في يدخل يمينه ملكت وما امرأته بغير شهوته نيل نم نف

نغ ى نت سب نء ا نرا نك نو إل نك نذ إئ نل سو مأ مم نف نن مه مدو نعتا سل وبالسنة بالقرآن حرام ) فهو) ا
اا والسللم الصللة عليله الرسلول قلول أدلتهللا ملن أن ذكرنا السنة ، أيض
؟.  الحديث أجب
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